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Правління Національного банку України  

П О С Т А Н О В А 
 

 
 

 
 

12 квітня 2018 року м. Київ № 39 
 

 

Про внесення змін до деяких нормативно-правових 

актів Національного банку України 
 

 

Відповідно до статей 7, 15, 42 та 56 Закону України “Про Національний 

банк України”, у зв’язку з переглядом тарифної політики Національного банку 

України на послуги, що надаються в окремих сферах діяльності Національного 

банку України, з метою сприяння виконанню зобов’язань України за 

міжнародними договорами та з обслуговування і погашення державного 

зовнішнього боргу України Правління Національного банку України 

постановляє: 
 

1. Абзац сьомий пункту 1 постанови Правління Національного банку 

України від 12 серпня 2003 року № 333 “Про затвердження тарифів на послуги 

(операції), що надаються (здійснюються) Національним банком України”, 

зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за 

№ 784/8105 (зі змінами), викласти в такій редакції: 

“Тарифи на послуги, що надаються Засвідчувальним центром 

Національного банку України та акредитованим центром сертифікації ключів 

Національного банку України, що додаються”. 
 

2. Затвердити зміни до: 
 

1) Тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) 

Національним банком України в системі електронних платежів та у сфері 

розрахунково-касового обслуговування, затверджених постановою Правління 

Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстрованих в 

Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 784/8105 (зі змінами) 

(далі – Зміни до Тарифів на розрахунково-касове обслуговування), що 

додаються; 
 

2)  Тарифів на організаційні послуги та інші види послуг (операцій), що 

надаються (здійснюються) Національним банком України, затверджених 
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постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року 

№ 333, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за 

№ 785/8106 (зі змінами) (далі – Зміни до Тарифів на організаційні послуги), що 

додаються. 
 

3. Унести зміни до Тарифів на послуги, які надаються Засвідчувальним 

центром Національного банку України, затверджених постановою Правління 

Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333 (у редакції 

постанови Правління Національного банку України від 30 січня 2015 року 

№ 61), зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01 березня 2011 року за 

№ 249/18987), виклавши їх у новій редакції, що додається. 
 

4. Операційному департаменту (Подік С. М.) після офіційного 

опублікування довести до відома банків України, бюджетних організацій, 

Державної казначейської служби України та інших установ інформацію про 

прийняття цієї постанови. 
 

5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного 

опублікування, крім пунктів 2 – 4 Змін до Тарифів на розрахунково-касове 

обслуговування та Змін до Тарифів на організаційні послуги, які набирають 

чинності з 24 квітня 2018 року. 

 

 

 

В. о. Голови К. В. Рожкова 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Правління 

Національного банку України 

12 квітня 2018 року № 39 

 

 

 

 

 

 

Зміни до Тарифів на послуги (операції), що надаються (здійснюються) 

Національним банком України в системі електронних платежів та у сфері 

розрахунково-касового обслуговування 

 

1. Послугу (операцію) під номером 19 викласти в такій редакції: 

 

 

2. Послугу (операцію) під номером 54 викласти в такій редакції: 

1 2 3 

19 Обмін (конвертація) валюти 8 0,1% від суми 

валюти, яка 

перераховується до 

конвертації 

1 2 3 

54 Обслуговування замовника в 

електронній пошті Національного 

банку: 

(щомісячно)   

при вузловому підключенні або 

клієнтському підключенні (до п’яти 

клієнтів включно): 

 

для бюджетних організацій, у тому 

числі установ Державної казначейської 

служби України 

105 грн 

 

для банків та інших установ 5 225 грн 

при додатковому підключенні понад 

п’ять клієнтів – за кожного додатково 

підключеного клієнта: 

 

для бюджетних організацій, у тому 

числі установ Державної казначейської 

служби України 

21 грн 

для банків та інших установ 5 45 грн 
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3. Послуги (операції) під номерами 57 та 60 виключити. 

 

4. Виноску (5) викласти в такій редакції: 

“ (5) До інших установ належать ті юридичні особи, з якими керівництво 

Національного банку України дозволило укласти договір (угоду) про надання 

відповідних послуг.”. 

 

 

 

Заступник директора  

Департаменту фінансового контролінгу –  

начальник управління         Т. В. Усачова 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Заступник Голови 

Національного банку України 

_____________ Р. М. Борисенко 
          (підпис) 

“__” ________ 2018 року 
           (дата) 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Правління 

Національного банку України 

12 квітня 2018 року № 39 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до Тарифів на організаційні послуги та інші види послуг (операцій),  

що надаються (здійснюються) Національним банком України 

 

1. Послуги (операції) під номерами 10, 11 виключити. 

 

2. Послугу (операцію) під номером 13 викласти в такій редакції: 

”. 

 

3. Послуги (операції) під номерами 16 – 18 виключити.  

 

 

 

1 2 3 

13 Підключення:    

до системи електронних платежів Національного 

банку:  

  

для установ Державної казначейської служби 

України  

50 грн  

для банків  350 грн  

до системи електронної пошти Національного 

банку:  

  

для бюджетних організацій, у тому числі установ 

Державної казначейської служби України  

50 грн  

для банків та інших установ 1  300 грн  

одночасно до системи електронних платежів 

Національного банку та системи електронної 

пошти Національного банку:  

  

для установ Державної казначейської служби 

України  

100 грн  

для банків та інших установ 1  650 грн 
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“ 
4. Послугу (операцію) під номером 34 викласти в такій редакції: 

”. 

5. Виноску (2) викласти в такій редакції: 

“ (2) Умови розміщення обладнання сторонніх організацій (провайдерів 

телекомунікаційних послуг) у приміщеннях підрозділів Національного банку 

обумовлюється окремим договором оренди частини приміщення.”. 

 

 

 

Заступник директора  

Департаменту фінансового контролінгу –  

начальник управління         Т. В. Усачова 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Заступник Голови 

Національного банку України 

_____________ Р. М. Борисенко 
          (підпис) 

“__” ________ 2018 року 
           (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 

34 Абонентська плата за доступ до інформаційної 

мережі Національного банку України виділеними 

каналами зв’язку 2 

300 грн 

(щомісячно) 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Постанова Правління  

Національного банку України 

12 серпня 2003 року № 333 

(у редакції постанови Правління 

Національного банку України 

від 12 квітня 2018 року № 39)  

 

Зареєстровано  

в Міністерстві юстиції України 

01 березня 2011 року за № 249/18987 

 

 

 

 

Тарифи на послуги, що надаються Засвідчувальним центром                      

Національного банку України та акредитованим центром                       

сертифікації ключів Національного банку України 

 

І. Тарифи на послуги, що надаються Засвідчувальним центром               

Національного банку України 

 
Таблиця 1 

 

 

№ 

з/п 

№ послуги 

(операції) 
Найменування послуг (операцій) Тарифи 

1 2 3 4 

1 1 Реєстрація центру сертифікації ключів (далі – 

ЦСК) у Засвідчувальному центрі 

Національного банку України та формування 

сертифікатів ключів ЦСК 

2541 грн 

2 2 Акредитація ЦСК у Засвідчувальному центрі 

Національного банку України та формування 

сертифікатів ключів ЦСК 

5240 грн 

3 3 Обслуговування сертифікатів ключів ЦСК, 

надання інформації щодо статусу 

сертифікатів ключів, консультації з питань, 

пов’язаних із використанням електронного 

цифрового підпису, унесення змін до 

реєстраційних даних ЦСК 

1270 грн 

(щомісяця) 
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ІІ. Тарифи на послуги, що надаються акредитованим центром                 

сертифікації ключів Національного банку України 
Таблиця 2 

 

 

 

 

Заступник директора  

Департаменту фінансового контролінгу –  

начальник управління         Т. В. Усачова 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

Заступник Голови 

Національного банку України 

_____________ Р. М. Борисенко 
          (підпис) 

“__” ________ 2018 року 
            (дата) 

 

№ 

з/п 

№ послуги 

(операції) 
Найменування послуг (операцій) Тарифи 

1 2 3 4 

1 1 Обслуговування посилених сертифікатів 

відкритих ключів юридичних осіб та 

фізичних осіб ‒ представників юридичних 

осіб 

135 грн 


